
Slutredovisning 

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid 

Organisation och organisationsnummer 

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan 

 1/6 



 2/6 

Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Vilka aktiviteter har genomförts? 

Slutredovisning 



 3/6 

Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Slutredovisning 



 4/6

Vad kunde inte genomföras? 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 

Vilka är de negativa erfarenheterna? 

Övrig information 

Slutredovisning 



 5/6

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

Intäkter
Utfall

Budget 
enl. projektansökan

Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Medel från andra 

                          Egen ekonomisk insats

       Annan finansiering (t.ex.enskildas tid ej medräknad)

Intäkter totalt

Kostnader

Aktiviteter 

Material

Personal

Övrigt 

Administration

Kostnader totalt

Resultat + / –

Slutredovisning 

Utfall
Budget 

enl. projektansökan



6/6 

Redovisningen upprättad 
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	Material: 45 000
	Personal: 779 914
	Administration: 42 000
	Utgifter totalt: 967 529
	Ort och datum: Älvsjö 10 mars 2019
	Namnförtydligande: Maria Rönnedal
	Adress: Vantörsvägen 106
	Postadress och land: SE 125 57 Älvsjö, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 704711535
	Namnförtydligande_2: Hans Lindblad
	Organisation_2: Älvsjö Missionsförsamling
	Adress_2: Långbrodalsvägen 46
	Postadress och land_2: SE 125 32 Älvsjö, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 8 6471260
	Projektnamn: 2015-009, 2016-043 samt 2017-010"Ett ANnorlunda DrömprojekT"- interaktivt program om alkohol, droger & grupptryck" 20160115-20190228
	Organisation: Älvsjö Missionsförsamling802003-9205
	Syfte och Mål: Projektets mål har varit oförändrat de tre projektåren:Barn och ungdomar i Älvsjöområdets skolor ska genom interaktivt berättande få ökad respekt för eget och andras självbestämmande. Deras sociala förmåga - att föra samtal, lyssna på andra och samarbeta ska tränas. De ska erbjudas kunskap om alkohol och andra droger för att kunna välja en gynnsam livsstil. Programmet innebär en utgångspunkt som lärarna i åk 3-6 kan använda sig av i fortsatta samtal om grupptryck och alkohol-/drogfrågor.Ett sekundärt mål är att Älvsjökyrkan på ett naturligt sätt ingår i närsamhällets nätverk för drogförebyggande arbete och att Älvsjökyrkan genom detta arbete är lätt att vända sig till för barn, ungdomar och familjer som önskar delta i andra delar av vår verksamhet. Den enda förändring som vi nu i slutfasen kan se är att den från början helt lokala inriktningen har utvidgats till såväl regionalt som nationellt/nordiskt intresse. Vi vill mycket gärna se att Drömprojektet sprids vidare inom Sverige.
	Tänkta aktiviteter: År 1: Vintern/våren 2016 utvecklas rollspelsäventyr och tillhörande interaktivt drama samt frågor till värderingsövningar. Här ingår beskrivningar av rollpersoner, skapande av karaktärsblad med karaktärsbeskrivning och illustrationer. Det utarbetade materialet kommer att testas i Älvsjökyrkans ordinarie verksamhet i Equmenia Älvsjös rollspelsgrupper (4 grupper) och efter eventuell nödvändig förändring tryckas som ”print on demand” inför höstterminens start. Därmed kommer det att finnas tillgängligt för distribution till lärare och elever. Projektet har möjlighet att erbjuda varje klass några böcker.Kontakt med intresserade rektorer och klasslärare tas under våren 2016 för att planera verksamhet under höstterminen. En halvklass per vecka kommer då att kunna besökas och få jobba med materialet, vilket betyder att projektet kan nå ut till 6-8 klasser under 2016.År 2: Under 2017 vill vi vidareutveckla materialet och skriva fler äventyrsdelar; del II och III till den Svarta draken. De olika delarna kommer att ha olika fokus när det gäller det alkohol- och drogförebyggande temat. Vi vill fortsätta med skolbesök men också arbeta med fler spännande metoder som musik, drama, dans, och multimediala inslag. En ny "ingrediens" i årets ansökan är en projekthelg för att involvera intresserade elever i vidareutvecklingen av materialet genom sådana nya uttrycksformer. Under dessa dagar kommer  dramapedagog och musiker att arvoderas för att fördjupa engagemanget såväl i drama el dans som i framställning av musik / soundtrack för projektets olika delar. Film är ett annat uttryckssätt som skulle kunna bli aktuellt för en sådan helg.År 3: För fortsatt användning kommer en hemsida att "byggas" under hösten innevarande år. Den ska innehålla en "ingång" för barn/unga och en annan för vuxna (föräldrar och lärare). Hemsidan kan framöver användas i reklamsyfte och underhållas av Qairos Games.Det tryckta bokrollspelet inkl interaktivt drama och värderingsövningar och handledning ska efter projekttidens slut vara "självinstruerande"; vi vill pröva detta under nästa år, medan den nu befintliga projektpersonalen finns kvar på plats. En eller flera workshops för spelledarutbildning kan bli aktuella beroende på behov.En föräldraversion av vårt ANnorlunda DrömprojekT skapas under 2018. Tänkt användningsområde är ett föräldramöte i skolan (eller annan föräldragrupp). En sådan kväll skulle kunna gå till så att föräldrarna får välja om man vill vara med om bokrollspelet, drama och dilemma-berättelser eller värderingsövningar, beroende på intresse i gruppen. I de fall man inte har möjlighet att ha med ledare ska även detta material vara självinstruerande. Utformning av detta material(skapande av vuxna rollpersoner, illustrationer för vuxna, värderingsövningar för föräldrar) ska ske under våren 2018 och testas i samband med skolbesök under året. Vi samlar kontinuerligt utvärderingar från elever och lärare i olika årskurser och olika skolor samt egna erfarenheter. Detta kommer vi att sammanställa, analysera och dokumentera under projektets sista månader. Vi tycker också att det är viktigt att vi så tidigt som möjligt under det sista projektåret formulerar tidsåtgång för och sätter pris på  eventuell utbildning för lärare resp efterfrågan av skolbesök av ett befintligt team. 
	Aktiviteter: 73 000
	Förväntat resultat: Ett ANDT-förebyggande skolprogram som a) är genomförbart, efterfrågat, uppskattat och som leder till fortsatt dialog om grupptryck och om alkohol/droger i de klasser som använt det. b) fångar lärare och/eller elever och som ger nya tankar och ändrad inställning till val av en alkoholfri livsstil c) sätter avtryck i det lokalsamhälle där det används och d) resulterar i ett material (bordsrollspel, drama och värderingsövningar) som kan införskaffas och nyttjas av andra användare i landet.
	Resultat: 3 471
	Inte genomfört: En hel del inslag i det ursprungligen tänkta arbetet fick ändras efter tester under resans gång. Bordsrollspelet förkortades till bokrollspel. Genomförandet av skolbesök förändrades för att bättre passa skolschemat. Vi bedömer att de upprepade besök som blev resultatet av förändringarna gett bättre pedagogik och flera tillfällen till reflektion hos eleverna.Att föra samtal om ANDT-frågor med föräldrar i form av rollspel visade sig ogenomförbart i de skolmiljöer vi hade tillgång till men fungerade väl som underlag i föräldramöte i Älvsjökyrkans rollspelsgrupper. Vi bedömer att även detta vuxenäventyr har stor utvecklingspotential och att det är en kommande utmaning att hitta formerna för att använda pedagogiken även i föräldrasammanhang.
	Positivt: - Att vi fick möjlighet att anta den utmaning som uttrycktes av stadsdelen om att utveckla ett förebyggande arbete bland barnen genom SAFF-anslagen och i projektform få tillfälle att utveckla vår idé till det aktuella materialet känns stort!- Att upptäcka vilken fantastisk pedagogik som kombinationen drama/värderingsövningar/rollspel innebär och kunna använda den som underlag för spännande och viktiga diskussioner om grupptryck, alkohol och droger i skolan. Att med hjälp av vår engagerade projektledare ha möjlighet att som kyrka "komma in i skolorna". - Att ha en välfungerande projektgrupp och mycket engagerade ledare i skolteamet - The Dream Team.- Att ha tillgång till en "bas" - Equmenia Älvsjös ordinarie rollspelsgrupper- att hänvisa intresserade elever och föräldrar till.- Att se entusiasmen hos skoleleverna och de goda utvärderingarna såväl från elever som från lärare.
	Negativt: - Att glapp i kommunikationen mellan skolledning och lärare ibland medförde svårigheter.- Att byte av skolpersonal under de aktuella åren krävde ständigt nya kontakter för projektet.- Att nuvarande former för föräldramöten i skolorna försvårade tredje projektårets aktiviteter. Att kombinera skolbesök med föräldragrupper hann vi inte med under projekttiden. 
	Tidsperiod: Jan 2016 - febr 2019
	Budget aktiviteter: 
	Budget material: 
	Budget Personal: 
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 
	Budget Resultat: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 105 000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 971 000
	Utfall Bidrag fran andra: 16 000 
	Utfall Ansokt bidrag: 850 000
	Budget Ansokt bidrag: 
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 
	Budget Ovrigt: 
	Ovrigt: 27 615
	Organisation1: Älvsjö Missionsförsamling 
	Genomförda aktiviteter: Utarbetande av material: utifrån projektidén skedde författande och utvecklande av interaktivt drama, värderingsövningar och bokrollspel i tre delar. Detta arbete pågick under alla tre projektåren.Materialet, som är anpassat för genomförande i mellanstadieklasser har först testats i ordinarie equmeniagrupper och därefter i skolmiljö. En "vuxenversion" av vårt ANnorlunda DrömprojekT skapades och testades vid föräldramöte inom Equmenia Älvsjös ordinarie verksamhet under år 3 men har inte använts i skolmiljö.   Skolbesök:  Antalet skolbesök framgår av bilaga 1. År 1 genomfördes programmets del I för 9 klasser under vardera 90+60 minuter (vid två tillfällen. År 2 utarbetades, testades och genomfördes del II och III av bokäventyret. Del 1 av bokäventyret kombinerat med drama och värderingsövningar användes under år 2 i totalt 16 klasser vid tre av rektorsområdets skolor. Av dessa fick sju klasser ett tredje besök en termin efter de första besöken (med del II av rollspelet + uppföljande samtal). Alla skolbesök genomfördes av ett "skolteam" på tre personer. Projekthelgen DrömCon: DrömCon anordnades under år 2 som en del av det "ordinarie" konventet ÄlvCon (en helg med två övernattningar) i Älvsjökyrkan. Under DrömCon spelades Drömprojektets tre bokäventyr. En spelledarskola hölls och deltagande ungdomar tecknade och spelade in trailers till hemsidan.Utvärderingsunderlag: Projektgruppen har samlat och sammanställt uppgifter från 395 elevenkäter, 8 lärarenkäter, 3 samtal med skolteamet, minnesanteckningar från 19 planeringsmöten samt arbetsanteckningar från projektledarna.Presentationer: Drömprojektet har presenterats för flera intressenter på lokal, regional och nationell nivå bl. a. vid återupptagna nätverksmöten med organisationer som arbetar med barn och unga i Älvsjö, vid SAFF:s representantskapsmöte i juni 2018 samt för Equmenia riks. Hemsida och publikationer: Hemsida har utvecklats (www.dromprojektet.se) och kommer att underhållas av Qairos Games. Här kan användare ladda ned visst material och beställa projektboken och övriga delar av bokäventyret. Fortsättning: Villkor för fortsatt köp av projektbesök i Älvsjö:s skolor har fastställts och bokas genom Älvsjökyrkan via projektets hemsida.  Efterfrågan finns på fortsatt och utvidgad verksamhet med hjälp av våra erfarenheter.
	Uppnått Resultat: a) Skolprogrammet är jättekul och återbesök/uppföljningsbesök har efterfrågats. De 395 eleverna som svarat på enkäten (sammanställning se bilaga 2) har kunnat säga/visa vad de tycker framför allt i det interaktiva dramat och värderingsövningarna och kompisarna har lyssnat till dem i alla tre inslagen. Här tycks det vara stor skillnad på svar från olika klasser/skolor; mer positivt i åk 4 än i högre åk. Det är också flest elever i åk 4 som prövat på Drömprojektet. Ca en tredjedel har fått nya tankar om kompisarna; flera har börjat tänka mer på att inte röka, dricka eller använda droger, särskilt genom dramat. Nästan alla tycker att ledarna varit bra. Mindre än en femtedel ansåg att värderingsövningarna och bordsrollspelet var svårt; inte fler i lägre åk än i högre.  b) Skolledare och lärare har varit genomgående positiva till upplägget och till ledarnas insatser. Programmet har passat bra in i det värdegrundsarbete som pågått i klasserna, särskilt i åk 4. Åtta lärarenkäter har lämnats in och programmet rekommenderas för andra eftersom det är ett så viktigt ämne och det nya sättet att arbeta varit spännande och fängslande och inbjudit till fantasi och träning i samarbete. En skola (tre grupper i åk 5 och 6) har köpt in programmet till självkostnadspris och därmed fått besök av projektteamet utanför själva utvecklingsprojektet.  c) Den ordinarie equmenia-verksamheten i Älvsjökyrkan har fått kontakt med fler familjer genom Drömprojektet. Till en rollspelsdag i maj 2017 inbjöds elever från de klasser vi besökt. Flera barn från skolorna kom och deltog och flera intresserade föräldrar har fört samtal med oss och speltestat den version av bokäventyret som riktar sig till äldre ungdomar och vuxna. Inom Drömprojektet har vi också tagit nya kontakter med stadsdelens preventiva samordnare och vid projektets avslut har det lokala preventiva nätverkssamarbetet för dem som riktar sig till barn och unga åter byggts upp efter en tids uppehåll. Träffar kommer att äga rum en gång per termin.  d) Det utarbetade materialet finns nu tillgängligt via vår hemsida www.dromprojektet.se. Vi har inte haft tillfälle att pröva om det är ”självinstruerande”. Däremot har spelledarskolor hållits och drömprojektet är spritt till flera kyrkor och delar av Equmeniakyrkan resp Equmenia. Det pågår samarbete med andra intressenter i landet samt med Region Stockholm och Equmenia riks. SuntPrat- metodiken ska kombineras med drömprojektet för yngre åldrar under 2019.
	Övrig information: I den ekonomiska redovisningen har det volontära arbetet inte prissatts; den totala tidsåtgången är därför ordentligt underskattad. Pågående diskussioner om fortsatt användning av Drömprojektet har bara delvis berörts ovan. Det vore så roligt att se vår idé och vårt material leva vidare och nationella aktörer har nu tillsammans med Drömprojektets projektledare lämnat in en ansökan om ett nytt utvidgat projekt som bygger på våra erfarenheter. 
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